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فيروس كورونا: االلتزام بالحجر الصحي حتى دون أمر 

 فردي 

 يُطبق القانون العام لمقاطعة ميتمان بداية من يوم األربعاء 

نظًرا لتزايد أعداد اإلصابات بوباء كورونا حاليًا في جميع أنحاء ألمانيا، أصبح األمر يزداد صعوبة على  مقاطعة ميتمان. 

مكاتب الصحة المحلية بشأن إصدار أمر بالحجر الصحي على الفور ألولئك الذين تظهر نتيجة تحليلهم إيجابية ولألشخاص 

 المخالطين لهم عن قرب.

قانونًا عاًما "يُلزم بالحجر الصحي لمن تظهر نتيجة تحليلهم إيجابية وألفراد أسرتهم،  لذلك أصدرت مقاطعة ميتمان اآلن

وكذلك لألشخاص الذين تظهر عليهم أعراض اإلصابة بفيروس كورونا حتى تصدر نتيجة تحليلهم سلبية". ويسري هذا 

 نوفمبر.  11القانون بداية من يوم األربعاء الموافق 

 

 : العناصر األساسية للقانون

 

َمْن يُجِر تحليل فيروس كورونا بسبب ظهور أعراض المرض، يجب عليه أن يُطبق الحجر الصحي المنزلي على نفسه على  

 الفور. وتُطبق إلزامية الحجر الصحي حتى تظهر سلبية نتيجة التحليل.

 

ة من معرفتهم بنتيجة التحليل. َمْن تظهر إيجابية نتيجة تحليل فيروس كورونا عليهم، يتعين عليهم تطبيق الحجر الصحي بداي

إذا لم تكن هناك أي أعراض للمرض أو لم تظهر أعراض للمرض في أثناء الحجر الصحي، فإن الحجر الصحي ينتهي بعد  

 أيام من إجراء التحليل.  10

 ساعة متواصلة.  48أما في حالة ظهور أعراض للمرض، فتزداد فترة الحجر الصحي حتى تختفي األعراض لمدة 

يوًما على أفراد األسرة أيًضا بداية من الوقت نفسه. ال تسمح نتيجة التحليل السلبية بتقليل فترة  14حجر صحي لمدة  يُطبق

 الحجر الصحي. 

 

يُنظم كذلك القانون العام االستثناءات المحتملة لبعض المجموعات. حيث يُمكن على سبيل المثال لمكتب الصحة أن يمنح  

ة الحيوية استثناًءا وفقًا لشروط معينة بممارسة النشاط المهني في حالة عدم ظهور أعراض  للعاملين في البنية التحتي

 للمرض.

 

يتعين أيًضا على َمْن أًصيب بالعدوى وأفراد أسرته إبالغ مكتب الصحة بذلك على الفور. تتوفر نماذج )اإلبالغ عن نتيجة 

لكتروني التابع للمقاطعة الذي تم تحويله خصيًصا لموضوع تحليل إيجابية، اإلبالغ عن أشخاص مخالطين( عبر الموقع اإل
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حجر الصحي كانت تصدر سابقًا لكل حالة على حدة، وذلك بمجرد أن يحصل مكتب الصحة على  خلفية القانون: أوامر ال

 النتائج المعملية ذات الصلة، ويكون باإلمكان تحديد البيانات الضرورية للتواصل مع الشخص. 

التحليل قبل مكتب  وغالبًا ما يتلقى في تلك األثناء األشخاص الذين ظهرت نتيجة إصابتهم بفيروس كورونا إيجابية نتيجة

الصحة. وال يُمكن قبول التأخير في إجراء العزل الضروري لهؤالء األشخاص ولَمْن يعيشون معهم في نفس المنزل، بسبب  

صدور أمر العزل اآلن بموجب هذا القانون العام. ويُطبق هذ األمر على األشخاص الذين تظهر عليهم األعراض حتى يتم  

 لعدوى.توضيح إحتمالية اإلصابة با

 

القانون العام نُشر نص القانون العام في الجريدة الرسمية، وهو متاح اآلن من خالل الصفحة الرئيسية لمقاطعة ميتمان: 

 . للحجر الصحي
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